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Candidatos a emprego e empresas enfrentam um 
mercado altamente competitivo. Não 
surpreendentemente, muitas organizações enfrentam um 
dilema semelhante: lutando uma batalha para aumentar a 
receita e encontrar uma vantagem competitiva. Estudos 
indicam que Pensamento crítico, a resolução de 
problemas complexos e a tomada de julgamento e 
tomada de decisão são três das principais habilidades 
necessárias neste ambiente altamente competitivo.  

As empresas estão cada vez mais se beneficiando de 
incorporar essas habilidades em regime de 
desenvolvimento de capacidades dos seus funcionários. 
Ao desenvolver a sua resolução de problemas e 
habilidades de pensamento crítico, os funcionários estão 
mais bem equipados para resolver problemas mais 
complexos de uma empresa e tomar decisões 
impactantes. Quando você permitir que os funcionários 
fazer face às necessidades mais urgentes da 
organização, você aumenta o seu envolvimento. E 
quando você aumentar o envolvimento, você afeta 
positivamente a linha base da sua empresa.  

A pesquisa conduzida nos últimos anos por Pearson 
(What is Critical Thinking? Why Does it Matter?) derivou 
um modelo que além de orientar as capacidades alvo 
também define diretrizes para o seu desenvolvimento: 

Reconhecer suposições. 
Esta é a capacidade de 
separar o fato da opinião. É 
enganosamente fácil de 
ouvir um comentário ou 
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apresentação e assumir que a informação apresentada é 
verdade mesmo que nenhuma evidência foi dada para 
apoiá-la. Talvez o alto-falante é particularmente crível ou 
confiável, ou a informação faz sentido ou se enquadra na 
nossa própria visão. Nós apenas não questionamos. 
Perceber e questionar suposições ajuda a revelar lacunas 
de informação ou a lógica infundadas. Indo um passo 
adiante, quando examinamos os pressupostos através dos 
olhos de pessoas diferentes (por exemplo, o ponto de vista 
das diferentes partes interessadas), o resultado final é uma 
perspectiva mais rica em um tópico. 

Avaliar Argumentos. A arte de argumentos que avaliam 
implica analisar a informação objetiva e precisa, 
questionando a qualidade das provas, e compreender como 
a emoção influencia a situação. Barreiras comuns incluem 
viés de confirmação, que é a tendência de procurar o de 
acordo com a informação que é consistente com seu 
próprio ponto de vista, ou permitir que as emoções - suas 
ou de outros - para ficar no caminho de avaliação objetiva. 
As pessoas podem chegar rapidamente a uma conclusão 
simplesmente para evitar conflitos. Ser capaz de manter a 
objetividade e classificar com a validade de posições 
diferentes ajuda as pessoas a tirar conclusões mais 
precisas. 

Tirar conclusões. As pessoas que possuem esta 
habilidade são capazes de trazer diversas informações em 
conjunto para chegar a conclusões que, logicamente, se 
seguem a partir da evidência disponível, e eles não devem 
inadequadamente generalizar além da evidência. Além 
disso, eles vão mudar a sua posição quando os mandados 
de provas fazê-lo. Eles são frequentemente caracterizados 
como tendo "bom senso", porque eles normalmente 
chegam a uma decisão de qualidade. Cada uma dessas 
habilidades de pensamento crítico se encaixa em um 
processo que é ao mesmo tempo fluido e sequencial. 
Quando apresentado com informações, as pessoas 



normalmente alternam entre reconhecer pressupostos e 
avaliar argumentos. O pensamento crítico é sequencial em 
que o reconhecimento de suposições equivocadas ou 
argumentos fracos aumenta a probabilidade de se chegar a 
uma conclusão apropriada.  

O pensamento crítico, talvez mais do que qualquer outro 
conjunto de habilidades de negócios, pode fazer a diferença 
entre sucesso e fracasso. Felizmente, essas habilidades 
não estão fora de alcance - eles estão prontamente 
disponíveis para os funcionários em todos os níveis. Uma 
vez adquirida, habilidades de pensamento crítico duram 
uma vida, e se tornam um trunfo poderoso para 
organizações que buscam uma vantagem competitiva. 

 


